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TUSEN TAKK, kjære kloke, gode, modige, 
snille barn og unge som har gitt viktige råd 
til hvordan familieveiledning må gjøres! 
Takk for at dere er med på å forandre for 
så mange andre barn i Norge. Ingen vet 
bedre enn dere hvordan familieveiledning 
må gjøres for at det skal bli trygt og nyttig 
for barn. Dere er så GULL og denne 
rapporten hadde ikke fantes uten dere.

Fra bunnen av hjertene våre, takk fra oss 
som har vært så heldige å få møte dere. 
Takk for at dere gjør dette for de som 
kommer etter dere.

Vi håper at erfaringene og rådene deres 
blir tatt skikkelig på alvor av nasjonale 
myndigheter, politikere, studenter og alle 
fagfolk rundt i landet som jobber med å gi 
familieveiledning. 
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Kort om undersøkelsen
Problemstillinger
Hva skal til for at det skal kjennes nyttig å få familieveiledning 
Hva skal til for at det skal kjennes trygt å ha familieveiledning 
Har barn fått sagt noe om at familien skal få familieveiledning  
Har barn har fått sagt hva de synes er vanskelig hjemme 
Har barn har fått sagt noe om hva familieveiledningen skal være

Hovedtemaer
Målet med familieveiledning 
Informasjon før, under og etter familieveiledning  
Blitt spurt før, under og etter familieveiledning 
Nyttig hjelp og ikke nyttig hjelp 
Voksne som gir veiledning 
Mulighet for å si det viktigste 
Oppskrift til Norge når familier skal få veiledning 

Invitert fra
Barna som deltok ble invitert fra kommunalt barnevern, statlig 
barnevern (MST, FFT), barneverninstitusjoner, BUP, kommunale 
psykiske helsetjenester, familievernkontor, politi, Blå Kors og 
Alternativ til vold.

Samlinger rundt i landet
Barna har deltatt på samlinger i Lillehammer, Hamar, Tønsberg, 
Lørenskog, Oslo, Kristiansand, Arendal, Stavanger, Grimstad, 
Tysvær, Eigersund, Bergen, Bodø, Tromsø, Harstad, Mo i Rana, og 
Trondheim. 

Hvert barn bestemte selv om det ville delta. Første treff med 
barna var i samlinger med flere barn eller i én-til-én samtaler. 
Deretter ble noen av barna spurt om de ville delta i en samling 
til. 20 av barna ble snakket med to ganger. Målet var å sikre 
dybdesvar på det som etter første runde var hovedfunn i 
rapporten og å sikre at undersøkerne ikke tolket eller misforstod 
materialet de hadde hentet inn.

Det er snakket med 
69 jenter  
27 gutter  
5 ikke-binære 

Alle barna som deltok har hatt familieveiledning. Dette ble 
bekreftet i forkant eller i ettertid av undersøkerne.

Ordet familieveiledning
Barna har beskrevet familieveiledning som kurs foreldrene har 
fått, hjelp til å bli bedre foreldre, hjelp til å få det bedre hjemme, 
foreldreveiledning, og familieveiledning. Undersøkerne har, i møte 
med barna, brukt de ordene barna har brukt. 

Kunnskap direkte fra barn
Kunnskap direkte fra barn, som presenteres i rapporten, er 
oppsummering av svarene som har gått igjen hos mange barn. 
Prosenter er regnet ut ved å dele antall * svar på antall svar på * 
tema. Kunnskapen er ikke tolket av voksne eller knyttet opp mot 
teori. 

TAKK TIL DERE VOKSNE
Takk til dere som har rekruttert barn til denne viktige 
undersøkelsen. Takk til dere som forstår at barn vet best hvordan 
familieveiledning kjennes, og at vi trenger å høre fra barn for at 
familieveiledning skal være trygt og nyttig for dem. 

Norge trenger modige voksne som tar barns kunnskap på alvor. 

TUSEN TAKK.
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TIL DERE SOM 
BESTEMMER
TIL DERE SOM 
BESTEMMER
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Kjære dere som bestemmer
 
når foreldrene våre får veiledning, må det 
gjøres riktig for oss.

trenger dere ikke å vite fra oss om det er 
nyttig og om dere bruker ressursene deres 
riktig?

sånn det er i Norge i dag blir vi ikke spurt 
i forskning eller når det lages nye metoder 
for familieveildning om det er nyttig for oss 
eller hvordan det burde være.

dere som bestemmer rammene for hvordan 
de som gir familieveiledning skal jobbe, må 
passe på at rettighetene våre blir fulgt. Det 
kan ikke være opp til hver enkelt voksen. 

det er mange barn i Norge som får 
famileveiledning. Vi trenger at dere gjøre 
endringer så det blir nyttig for oss. 

Vi ber dere ta rådene våre inn i hjertene deres. 

NASJONALT TRØBBEL
 
I denne delen har fabrikkarbeidere sett på hvordan kunnskapen 
fra barn utfordrer måten familieveiledning gjøres på i dag. 

Barns rettigheter sikres ikke godt nok
Denne undersøkelsen viser at når familieveiledning gis, mangler 
mange barn informasjon om at familien får veiledning. Barn kan 
mangle informasjon om hvem som gir veiledning, hva som gjøres i 
veiledningen og hvorfor de voksne får veiledning. 

Mange barn har ikke blitt spurt om hva de har trengt for at det 
skulle bli bedre hjemme. De har heller ikke blitt spurt underveis 
om veiledningen oppleves nyttig, om den gjorde noe forskjell eller 
om det ble bedre hjemme.  

Barn har rettigheter i prosess etter FNs barnekonvensjon. Det 
betyr at for alle handlinger og avgjørelser som angår dem, skal 
det vurderes hva som er til barnets beste. For å kunne vurdere 
barnets beste, må barnet ha fått informasjon, barnets privatliv 
må være sikret og barnet må ha fått uttale seg fritt. Å veilede en 
familie er en handling som angår barn. Om familieveiledning skal 
gis, er en avgjørelse som angår barn. 

Flere utfordringer ved dagens kunnskapsgrunnlag, system og 
praksis står i veien for å sikre barns rettigheter i familieveiledning. 
For å sikre barns rettigheter må endringer komme. I disse 
endringene finnes det også mange muligheter til å kunne gi 
tryggere og nyttigere hjelp til barn. 
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Mangler kunnskap fra barn om nytten
Familieveiledning er i dag det mest brukte hjelpetiltaket i 
barnevernet, og gis også i stor grad i psykisk helsetjenester både 
i kommunen og i BUP. 

Familieveiledning gis i hele Norge
Familieveiledning gis over hele landet, i disse tjenestene: 
familievernkontorer, BUP poliklinikker og sengeposter, 
barneverntjenester, sentre for barn og familier i Bufetat og 
privatpraktiserende psykologer. Mange helsesykepleiere 
helsestasjon eller i skolehelsetjenesten gir også 
familieveiledning.

Forandringsfabrikken har ikke funnet forskning om 
familieveiledning der mange barn har blitt snakket med og 
spurt om nytten. Forskningen vi finner fokuserer som regel 
på foreldrenes oppfatning av hvordan det har blitt etter 
familieveiledning, om de føler seg som bedre foreldre eller om 
de har merket en forskjell i hvordan barn oppfører seg. Noe 
forskning har også spurt lærere eller andre rundt barn. Når 
forskning ikke spør barn om hvordan det har blitt for dem etter 
familieveiledning, kan vi ikke vite sikkert om det har blitt bedre for 
barn eller om de har kjent at hjelpen har vært nyttig. 

Norge vet lite om barn opplever familieveiledning som nyttig
Hvor mange barn opplever å få det bedre i hverdagen av 
familieveiledning? 
Hvor mange barn opplever å få det bedre inn i seg etter 
familieveiledning? 
Hvor mange barn opplever familieveiledning som nyttig? 
Hvor mange barn opplever familieveiledning som trygt?

Norge har etter det vi vet, ikke svar på noen av disse spørsmålene 
fra barn. Hvordan kan vi da vite sikkert at familieveiledning er 
nyttig for barn?

Standardisering kan gi feil hjelp
Det brukes ulike metoder i familieveiledning. Disse har ofte 
tydelige standariserte beskrivelser av hva slags hjelp som skal 
gis. Metoden blir i liten grad tilpasset det enkelte barnet. 

For at hjelp skal bli nyttig for et barn må hjelpen ta utgangspunkt 
i hva som er viktig for barnet. Hvis hjelp gis uten at den tar 
utgangpunkt i hva et barn selv uttrykker at det trenger, kan 
det også gjøre det verre for et barn, ved at det som egentlig er 
problemet ikke kommer frem. Hjelpen kan fokusere på feil ting 
fordi barnet ikke blir samarbeidet med om hva som er viktig. 

Hvis hjelp skal bli nyttig for barn, må den lages i samarbeid med 
hvert enkelt barn. Da må hjelpen tilpasses ut fra det hvert barn 
sier at det trenger for å få det bedre. 
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NASJONALE LØSNINGER 
Innføre et tydelig nasjonalt mål
I nasjonale retningslinjer, veiledere og lignende nevnes 
familieveiledning som anbefalt tiltak både i barnevern og psykisk 
helsetjenester. Disse anbefalingene legger ingen nasjonale 
føringer for hva familieveiledning skal inneholde. Vi har heller 
ikke funnet et tydelig og overordnet mål for familieveiledning i 
Norge.

De individuelle metodene som brukes har mål. Sett fra 
kunnskapen fra barn er ikke disse målene gode nok. De fleste 
peker enten på at barnets atferd skal bli bedre eller at foreldre 
skal mestre foreldrerollen bedre. 

For at familieveiledning skal fokusere på det som er viktigst for 
barn og at barn skal få det bedre, må familieveiledning ha et 
tydelig overordnet mål i Norge. Kunnskapen fra barn er tydelig, 
målet med familieveiledning må være at barn får det bedre og 
tryggere hjemme. Med et slikt mål kan Norge i større grad sikre 
at tjenester som gir familieveiledning jobber etter og måles på det 
som sett fra barn er det viktigste for at familieveiledning skal bli 
trygt og nyttig for barn. 

Forslag til mål bygget på kunnskap fra  barn 
BARN SKAL FÅ DET 
BEDRE INNI  SEG OG 
FØLE SEG TRYGGERE 
HJEMME

Barns prosessrettigheter må sikres
Kunnskapen fra barn er tydelig på at for at familieveiledning 
skal bli trygt og nyttig for barn, er det avgjørende at barn 
samarbeides med. Samarbeid er grunnleggende for at barn skal 
ha tillit til voksne, og for at voksne skal kunne vite hvordan de 
kan hjelpe barnet på en måte som kjennes nyttig for barn. FNs 
barnekonvensjon slår fast at barn har rettigheter til hvordan de 
skal bli møtt. Prosessrettighetene til barn må sikres.  

Stortinget vedtok i 2020 to viktige enstemmige vedtak 

Stortinget ber regjeringen gjennomgå helselovgivningen for å 
sikre at denne er i tråd med FNs barnekonvensjons prinsipper 
om barns rett til å bli hørt, beslutninger til barnets beste og barns 
rett til privatliv.

Stortinget ber regjeringen sikre at forslagene til ny barnevernlov 
og ny barnelov er i tråd med FNs barnekonvensjons prinsipper 
om barns rett til informasjon, til å bli hørt, beslutninger til 
barnets beste og barns rett til privatliv.
 
Stortinget fulgte i 2021 dette opp, og tydeliggjorde 
prosessrettighetene i starten av ny Barnevernlov i § 1-3 Barnets 
beste og § 1-4 Barnets rett til medvirkning. 

Når prosessrettighetene blir en tydeligere del av lovverket, har de 
som gir familieveiledning større mulighet til å samarbeide med 
barn og gi de hjelp på en måte som oppleves trygg og nyttig for 
barn.

Retningslinjer, veiledere, rutiner og metoder for 
familieveiledning må bygge på kunnskap fra barn og ivareta 
barns prosessrettigheter. FNs barnekonvensjon forplikter 
Norge til dette. Det vil være avgjørende for at de som skal gi 
familieveiledning skal vite hvordan gå frem for å sikre disse 
rettighetene i alle handlinger og avgjørelser som angår barnet. 
Nasjonale retningslinjer og veiledere på helse- og barnevernfeltet 
som omhandler familieveiledning bør derfor gjennomgås. 
Metoder og rutiner må sikre prosessrettighetene. 
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KUNNSKAP
FRA BARN
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HOVEDFUNN
Om barn fikk informasjon
53% av barna har ikke fått vite at de har hatt familieveiledning 
34% av barna har fått vite om familieveiledningen fra de som har 
gitt den

Om barn fikk snakke alene med de voksne
57% av barna har fått snakke alene med de voksne som har gitt 
hjelpen  
43% har ikke fått snakke alene med de voksne

Om barn ble spurt
78% av barna har ikke blitt spurt hva de har trengt for at det 
skulle bli bedre hjemme 
69% av barna har ikke blitt spurt om det har funket 

Om barn merket veiledning
88% av barna har lagt merke til at foreldrene har fått hjelp  
12% har ikke merket og ikke visst at foreldrene har fått hjelp, og 
de har ikke visst om veiledningen da de ga svar til undersøkelsen

Om barn merket forskjell
44% av barna har ikke merket noen forskjell hjemme etter 
veiledningen 
31% har fått det verre  
25% har fått det bedre  
 
De fleste av barna som har deltatt i undersøkelsen har visst at de 
har hatt familieveiledning. Det er barn som har hatt kjennskap 
til familieveiledningen, som tjenestene i hovedsak har invitert. Vi 
kan derfor anta at antall barn i Norge som ikke vet at familien får 
veiledning er høyere enn det som kommer frem i rapporten. 

MÅLET MED FAMILIEVEILEDNING
Barn har gitt svar på hva de tenker målet med 
familieveiledning bør være. 
 
Disse svarene går igjen:

 • barn skal få det bedre 
 • barn skal føle seg trygge i eget hjem
 • barn og foreldre skal forstå hverandre bedre og ha det bedre 
sammen

 • familien skal kommunisere bedre sammen og stole på 
hverandre

 • foreldre skal samarbeide bedre med hverandre 
 • foreldre skal skjønne at det er grunner til at barn gjør det de 
gjør og vite hvordan de skal snakke om de grunnene

BARN SKAL FÅ DET 
BEDRE INNI  SEG OG 
FØLE SEG TRYGGERE 
HJEMME
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Gi oss informasjon
 <  gi oss informasjon før familieveiledningen
 <  gi oss informasjon alene
 <  bruk ord vi forstår
 <  vær ærlig med oss
 <  la oss få vite: 

 < at veiledning gis
 < hvorfor den gis
 < hvem som gir den
 < hva som skal skje
 < at vi kan være med å si hva vi mener 

Vær voksne vi er trygge på
 < bli kjent med oss
 < spør oss hvor vi vil snakke 
 < bygg tillit
 < vis at det handler om oss
 < vis at du hører på oss
 < ta det vi sier på alvor 
 < sjekk med oss før dere sier videre

BARNS OPPSKRIFT PÅ
Gi nyttig hjelp i samarbeid med oss

 < snakk med oss alene om hjelpen før 
veiledningen bestemmes

 < spør oss hva vi trenger for at det skal bli 
bedre hjemme

 < ta oss med når det skal bestemmes 
hvordan veiledningen skal være 

 < unngå konsekvenser som kan kjennes som 
straff

 < spør oss om det funker underveis
 < finn løsninger sammen med oss hvis vi 
kjenner at det ikke funker

 < hjelp oss så noen følger med hvordan det 
går med oss etter at veiledningen er ferdig 

Råd til hvordan familieveiledning skal bli trygg 
og nyttig for barn, beskrives på de neste sidene. 
Rådene utyper oppskriften beskrevet over.

FAMILIEVEILEDNING
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Gi oss informasjon
 
Barna i undersøkelsen har blitt spurt hva de må vite om 
familieveiledningen for at det skal kjennes trygt å få hjelp og 
hvordan denne informasjonen må gis.

Gi oss informasjon før familieveiledning
 • fortell om dere selv om hva dere liker å gjøre
 • bli kjent med oss før dere leser papirer om oss
 • fortell oss om veiledningen og vær sikker på at vi vet nok før 
den begynner 

Gi oss informasjon alene
 • snakk med oss alene
 • spør oss alene først hvis dere tenker at foreldre eller andre 
voksne skal være med i samtalen, og spør oss hvordan det kan 
gjøres trygt

Bruk ord vi forstår
 • bruk ord og eksempler vi er kjent med, uten voksenord
 • spør oss om vi forstår eller om dere skal forklare det på en 
annen måte og vær sikre på at vi skjønner det dere sier

 • vær tålmodige hvis vi ikke skjønner det dere sier, så vi ikke 
føler oss dumme

Vær ærlig med oss
Fortell oss helt ærlig om familieveiledningen, så vi kan forstå 
ordentlig hvorfor vi får hjelp. Informasjonen må komme fra dere. 
Kommer den fra foreldrene våre kan det bli tilfeldig hva vi får 
vite. På den måten kan det bli tryggere for oss. Vi vet veldig godt 
hvordan ting er hjemme og tåler å høre det. Det er bedre å være 
ærlige med oss enn at vi skal finne ut av det etterpå og miste tillit 
til voksne. Det vi ikke vet kan være veldig skummelt. 

Vi må få vite    

Hva voksne ikke har lov til
 • så vi vet hva voksne ikke har lov til å si eller gjøre mot oss eller 
søsken

 • så vi kan si ifra til noen hvis voksne gjør noe de ikke har lov til 

At veiledningen gis og hvorfor
 • så vi kan vite hvorfor foreldrene forandrer seg 
 • så det ikke blir skummelt når noe forandrer seg  
 • så vi kan følge med på om det blir bedre
 • så vi ikke skylder på oss selv for at noen må hjelpe familien

Hvilke voksne som gir den
 • så vi vet at dere er der for å prøve å hjelpe oss
 • så vi vet hvem vi kan si ifra til hvis det ikke blir bedre

Hva veiledningen handler om, hva som skal skje og når
 • så vi kan være med å si noe om det når dere spør
 • så det skal kjennes trygt for oss
 • så vi kan stole mer på dere
 • så vi vet at det kan ta tid før det blir helt bra

At vi kan være med å si hva vi mener og å bestemme
 • så vi kan si ifra hvis det ikke funker 
 • så vi kan være enige eller uenige i hvordan hjelpen skal være
 • så vi kan kjenne at vi er med på å gjøre det bedre hjemme

Hva som blir sagt i veiledningen
 • så vi slipper å være usikre og føle at vi mister kontrollen i våre 
egne liv 
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Vær voksne vi er trygge på
Barna i undersøkelsen har blitt spurt om hvordan de voksne som 
gir familieveiledning må være og hva de kan gjøre, for at det skal 
bli trygt for dem. 

Bli kjent 
 • bli kjent med oss så vi kan få til å fortelle det viktigste 
 • fortell gjerne om dere har en fin eller dårlig dag  
 • gjerne si og vis at dere har følelser
 • spør hva vi liker, prøv å forstå og vær engasjert i det vi sier 
 • gå en tur eller gjør noe annet vi har lyst til for å bli kjent
 • tull med oss og vis at dere har humor 
 • vis at dere ikke er perfekte 

Spør oss hvor vi vil snakke 
 • spør oss hvor det kan være trygt å snakke, om det er hjemme 
eller et annet sted

 • snakk med oss på et sted vi er trygge på at ingen vi ikke vil skal 
høre det vi sier, hører det

 • spør oss om vi vil ha med noen vi er trygge på 

Lag trygghet
 • ta det i vårt tempo
 • vær tålmodig med oss og si at vi ikke trenger å snakke om alt 
med en gang

 • gå sakte fremover hvis vi sier vi trenger det
 • si at dere vil støtte oss selv om det tar tid før det blir bedre

 • si unnskyld hvis dere gjør noe som kjennes dumt for oss

Vis at det handler om oss
 • snakk med oss og ikke bare de voksne 
 • vis med følelser at dere bryr dere om oss
 • fortell oss at hjelpen er for at vi skal få det bedre
 • spør hva som er viktig for oss å snakke om 
 • vis at dere vil skape et bånd med oss 

Sjekk med oss før dere forteller noe videre 
 • fortell oss før vi begynner å snakke, at det vi sier ikke skal 
fortelles videre uten at vi får vite det

 • sjekk med oss først, hvis dere tenker at dere må fortelle til 
noen andre

 • finn ut sammen med oss hvordan det skal gjøres, hvis noe må 
fortelles videre

 • hold det vi har avtalt og ikke fortell videre uten at vi vet

Hør på oss 
 • lytt på det vi sier, det er fint med nikk og smil
 • still oppfølgingsspørsmål for å sjekke at dere har forstått
 • vis oss at dere vil samarbeide og trenger å høre hva vi mener
 • la oss snakke ferdig så det blir lettere å få sagt det vi ønsker 
 • vis at dere hører på det vi sier ved å gjøre noe med det

Ta oss på alvor 
 • se oss som et menneske, ikke bare som et barn 
 • vis at det er aller viktigst for dere at vi har det bra
 • tegn opp det vi snakker om hvis det kan hjelpe for at vi kan forstå 
 • sjekk om dere har forstått det vi sier på riktig måte
 • si at det er viktig for dere å forstå oss og støtte oss, uansett

Vis at dere bryr dere
 • prøv å vær glade når dere snakker med oss
 • sitt fremoverlent og helst ikke med armene i kors
 • se oss varmt i øynene når vi snakker
 • snakk rolig og vær rolige selv om vi ikke er rolige
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Gi nyttig hjelp i 
samarbeid med oss
 
Barna i undersøkelsen har blitt spurt om hvordan 
familieveiledning må gjøres for at det skal bli riktig og nyttig for 
dem. 

FØR HJELPEN
Snakk med oss alene

 • så det kan bli lettere for oss å fortelle ærlig
 • så det er større sjanse for at vi kan få sagt det vi mener 
 • så foreldrene ikke kan avbryte eller si imot
 • så foreldrene ikke kan bli lei seg eller sinte på oss etterpå
 • fordi det er mindre skummelt

Spør oss før dere spør foreldrene
 • så vi ikke blir påvirket av foreldrene
 • fordi foreldrene kan fortelle en helt annen historie enn oss

Spør oss hva vi trenger
 • fordi vi vet best hvordan det er å være barn hjemme 
 • fordi det ikke finnes en oppskrift som er riktig for alle familier
 • for å få vite hva vi mener familien faktisk trenger hjelp til

Spør oss hva vi vil være med å bestemme
 • så vi kan få troen på at veiledningen skal funke
 • så vi kan stole på de voksne 
 • så det kjennes som vi er på samme lag
 • så vi kan kjenne at det er rettferdig
 • husk at det vi sier må være viktigst 

UNDERVEIS
Unngå konsekvenser som kan kjennnes som straff

 • jobb med det som er vondt i stedet for å skjule problemet
 • gi oss ikke konsekvenser for måten vi viser vi har det vondt på
 • fortell foreldrene våre at det handler om noe, når dumt skjer
 • husk at dere ikke kan vite hvordan regler og konsekvenser kjennes

Spør oss om det funker
 • spør om det har blitt bedre hjemme
 • spør oss hvor ofte vi vil bli spurt om det funker
 • spør igjen, selv om vi har sagt at det går fint
 • spør oss flere ganger, det kan endre seg veldig fort 
 • husk at foreldrene kan fortelle noe helt annet om hvordan det 
går og vi kan se det veldig ulikt

 • husk at dere må spørre oss for å vite om det har blitt bedre for oss

Finn løsninger sammen med oss
 • spør oss hva vi trenger for at det skal bli bedre 
 • kom med forslag, men vær åpen for reaksjonen vår
 • finn andre løsninger sammen med oss, hvis det ikke blir bedre

ETTER 
Pass på at det går bra med oss

 • spør oss etter en stund om hvordan vi har det, om det har blitt 
bedre og om foreldrene våre fortsatt gjør det de skal

 • fortsett å sjekk med oss hvordan det går, etter hjelpen er ferdig
 • hvis det er mulig, fortell oss at vi kan ta kontakt når som helst 
hvis vi trenger det

 • pass på at vi har noen vi er trygge på som vi kan si fra til hvis vi 
trenger mer hjelp

I neste del presenteres oppsummerte erfaringer fra barn om 
familieveiledning. Dette er barns egne forklaringer på hvordan 
familieveiledning har kjentes og opplevdes for dem.
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Grunnene til 
familieveiledning
 
Barna har blitt spurt om de vet hvorfor familien har 
familieveiledning. Litt over halvparten av barna har visst eller 
trodd det har vært på grunn foreldrene. Litt under halvparten har 
visst eller trodd det har vært på grunn av dem selv eller søsken.

Oppsummerte erfaringer 
Når barn har visst eller trodd at familieveiledningen har vært på 
grunn av foreldrene har grunnen vært krangling, rus, sykdom, 
vold eller omsorgssvikt. Barn har kjent at:

 • det har vært rart eller feil at de ikke har fått si noe om hva 
foreldrene har trengt hjelp med 

 • det har vært fint når foreldrene har fått hjelp med det de har 
trengt hjelp med

 • det har vært vanskelig når foreldrene har fått hjelp til noe 
annet enn de har trengt hjelp med

 • noen ganger har det blitt bedre og noen ganger ikke  

Når barn har visst eller trodd at det har vært på grunn av dem, 
har de fått høre at de eller søsken har problemer med hvordan de 
oppfører seg, er vanskelige eller farlige. Barn har kjent at:

 • de har blitt sett på som vanskelige 
 • foreldrene fikk bekreftet at de var problemet i familien
 • de har begynt å se på seg selv som et problem og begynt å 
tenke dårlig om seg selv

 • de voksne har fokusert på hva barn har gjort og ikke hvordan 
de har hatt det

 • det ikke har vært mulig å få hjelp til det de har trengt 
 • de voksne har villet ha kontroll over dem
 • de har blitt eksperimentert med
 • det har vært vanskelig å forstå at det egentlig skulle være hjelp

Informasjon
 
Barna har blitt spurt om de har fått vite om familieveiledningen, 
hva de har fått vite og hvem de har fått vite det fra. 

53% av barna har ikke fått vite at foreldrene har fått 
veiledning 
34% av barna har fått vite at foreldrene har fått 
veiledning fra veilederne 

Oppsummerte erfaringer

Barn som ikke har fått vite noe  
har ikke visst: 

 • at de har hatt familieveiledning
 • hvorfor de har hatt familieveiledning
 • hva familieveiledning er 
 • hva familieveiledningen gikk ut på
 • hva som skulle skje 

da har det kjentes:
 • rart når de har merket at foreldrene har oppført seg 
annerledes

 • ekkelt at fremmede voksne har kommet hjem til dem
 • skummelt og utrygt når de har merket at ting forandrer seg 
men ikke har visst hvorfor

 • vondt at det har blitt gjort bak ryggen deres
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Barn som har fått vite lite  
har fått vite at foreldrene har vært på kurs eller snakket med 
noen voksne, men har ikke visst: 

 • hvorfor de var der 
 • hva de snakket om
 • hvordan det ble bestemt at de skulle få familieveiledning
 • hvem som skulle gi familieveiledningen
 • nok om hva familieveiledningen handlet om

da har det kjentes:
 • skummelt når de ikke har visst hva som har skjedd og skulle skje
 • som ikke god hjelp 
 • som at endringer har kommet for brått på
 • som at de ikke har visst nok
 • som at det ikke har handlet om dem
 • vondt og som en plage i livet 

Noen barn har fått vite noe om veiledningen fordi de har spurt 
voksne selv. 

Barn som har fått vite fra foreldre har:
 • fått vite fordi de selv har spurt hva foreldrene skal
 • fått vite fordi foreldrene har valgt å fortelle barn
 • fått vite av foreldre lenge etter at familieveiledningen er ferdig

Når barn har fått vite fra foreldre har det blitt tilfeldig hva barn 
har fått vite.

SITATER

Ingen har sagt noe til meg. (...) Fikk ikke vite hvorfor hun var 
der. (...) Jeg hadde aldri møtt henne før også var hun bare i 
huset mitt. Det var rart, for jeg visste ingenting.

Jeg har ikke hatt peiling på at mamma fikk hjelp. Føles egentlig 
ikke greit at jeg var den eneste som ikke visste. Helt jævlig. Det 
er fordi ingen liker at noen holder hemmeligheter for deg. Det 
er ikke for å beskytte oss. Man blir redd.

Når man blir holdt i mørket føler man seg mindre verdt, man 
føler seg ikke som et menneske. Når man ikke får nok info til å 
si sin mening.

Synes det er helt forferdelig, har ikke tenkt på det før nå, er så 
vant til å ikke få informasjon. 

Jeg følte at det var for lite kontakt med meg, lite oppfølging 
med meg, og da blir det jo ikke mye til hjelp. 

Jeg visste det ikke i starten og så fikk jeg vite. Eller jeg spurte 
behandlere min på BUP. Det var veldig rart og så ble det liksom 
litt sånn utrygt. (...)inni meg måtte jeg bare ”ok hva er det som 
skjer nå eller er det noe jeg har gjort rart”. Før jeg fant ut at det 
var familieveiledning. 

Blir skremmende, alt du får vite er at mamman din får hjelp 
og skal øve på dette, og du skal øve på dette. Fikk ikke vite hva, 
hvem, hvordan. 

De bør jo faktisk hjelpe da,(...) de snakka med meg en gang, 
ingenting mer (...) jeg visste ikke noe, hjelper lite når de ikke 
har kontakt med meg. 

Når jeg ikke visste hva dem gjorde hvorfor skulle jeg som en 
tenåring som sliter med rus og er redd for å være hjemme, 
hvorfor og hvordan skal jeg gidde å forandre meg når jeg ikke 
får vite at dem forandrer seg.
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Om hjelpen
 
Barna har blitt spurt om det har blitt en endring hjemme etter 
familieveiledningen, om det er noe som har blitt bedre, noe som 
har blitt verre, eller om de ikke har merket noen forskjell.

44% av barna har ikke merket at det har blitt endring 
etter familieveiledning 
31% synes det har blitt verre 
25% synes det har blitt bedre 

 
Oppsummerte erfaringer

Barn som ikke har merket endring har:
 • ikke visst at familien har fått hjelp 
 • kjent at det har vært helt likt hjemme etter at de fikk hjelp 
 • snakket med de som gir hjelpen men ikke fått noe ut av det 
 • ikke kjent at foreldrene har forstått dem bedre etterpå
 • ikke opplevd bedre kommunikasjon med foreldrene sine 
etterpå

 • merket forskjell i noen dager eller uker, men så har det gått 
tilbake til det samme  

 • mistet håp om at ting kan bli bedre hjemme 

Barn som har fått det verre har:
 • sluttet å stole på foreldrene sine, fordi de har oppført seg 
annerledes

 • tenkt at foreldrene ikke bryr seg om de lenger, fordi de har 
forandret seg

 • tenkt at foreldrene har latet som de har vært perfekte foreldre 
 • kjent at foreldrene har vært annerledes når andre voksne har 
vært rundt 

 • kjent at omsorgen og tryggheten foreldrene har hatt ble borte 
 • mistet håp om at ting kan bli bedre fordi foreldrene ikke har 
villet ta imot hjelp

 • hatt mer krangling og det har blitt utrygt hjemme 
 • ikke fått fortalt det viktigste til de som ga hjelpen
 • fått hjelp til feil ting 
 • begynt å tenke at deres mening ikke er viktig, fordi de ikke har 
blitt spurt om hva de og familien deres har trengt hjelp med

Foreldrene til disse barna har fulgt mer med på barna, blitt 
strengere, ignorert dem, sluttet å trøste dem når ting har vært 
vanskelig, tvunget barna til å gjøre ting de ikke vil eller får til eller 
brukt konsekvenser for ting barna har gjort. 

Barn som har fått det bedre har: 
 • merket at foreldrene har endret seg 
 • kunnet stole mer på foreldrene fordi de har blitt bedre foreldre 
 • fått være med å si noe om hvordan hjelpen skulle være
 • hatt foreldre som har ønsket å ta imot hjelp
 • syntes at grensene som har blitt satt hjemme har vært bra 
fordi det har blitt roligere eller tryggere hjemme

 • fått bedre rutiner og visst mer hva som skal skje
 • kjent at de kan være barn og ikke trenger å bekymre seg så 
mye for foreldrene

Foreldrene til disse barna har begynt å gjøre husarbeid, hatt 
mer orden, blitt roligere, kranglet mindre, blitt flinkere til å lytte, 
forstått mer hva barna har trengt hjelp med, kommunisert bedre 
med barna, blitt bedre til å kontrollere sinnet eller kjeftet mindre 
og blitt snillere. 
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S I TAT E R  
Han skjerpet seg ikke like mye når barnevernet ikke var der. 
(...) Kanskje han har blitt bittelitt klar over hva han burde gjøre, 
men det fikser ikke alt på en måte. 
Det var egentlig helt forferdelig før, men det var helt likt når 
de sluttet og få hjelp også. 

Det var fortsatt ille hjemme hos meg. Så jeg var veldig mye 
ute med vennene mine. Fordi det føltes ikke trygt hjemme på 
grunn av tiltakene.

Vi hadde sånne fine stunder og jeg visste at jeg på en 
måte kunne snakke med mamma om ganske mye. Men 
etter familieveiledning så var det på en måte ikke de gode 
stundene lenger, for da var hun ikke seg selv.

Det der er ikke foreldre jeg kjenner (...) Det er samme følelsen 
som du mister en person i livet ditt, sånn hvem er dette, det 
er ikke mamma lenger.

Kommunikasjon blant mamma, stefar og meg har blitt mye 
mer tydeligere. Eller, det gikk fra liksom sinneutbrudd fra 
begge foreldre til liksom mer løsningsorientering.

Etter veiledning har han på en måte endra seg. Ikke så stor 
del, men endra seg litt. Han er ikke like hard som før liksom.

Jeg syns det er bra for da vet de hvordan de skal være mot 
barna. Jeg føler jeg er tryggere for de er ikke like strenge som 
de var før.

Ikke nyttig hjelp
Barna som har kjent at hjelpen ikke har vært nyttig har ikke 
merket endringer, eller kjent at de har fått det verre. Barn har 
svart at det ikke har vært nyttig fordi de ikke har blitt spurt hva 
de trenger før veiledning, ikke har fått snakke alene, ikke har 
blitt spurt underveis om veiledningen funker, eller ikke har blitt 
tatt på alvor. Noen har kjent at de har fått hjelp, men det har gått 
tilbake til hvordan det var før hjelpen etter kort tid. Her kommer 
forklaringene på hvordan det har vært for barn.

78% av barna har ikke blitt spurt hva de har trengt hjelp 
med 
69% har ikke blitt spurt om det har funket eller hvordan 
det har blitt hjemme underveis

 
Oppsummerte erfaringer

Når barn ikke har blitt spurt om hva de trenger hjelp med har:
 • de voksne snakket om hva barn har trengt uten at de har fått 
sagt noe om det selv

 • de voksne gått glipp av viktige svar fra barn om hva de har 
trengt hjelp med

 • hjelpen kommet for brått på
 • voksne laget regler uten å vite hva barn har trengt
 • barn blitt irritert, lei seg og utrygge på de voksne som har gitt 
hjelpen

 • de kjent at de ikke er viktige, selv om de voksne har sagt at de 
er det

 • de kjent at de er et problem
 • de tenkt at voksne bare hører på andre voksne om hva barn 
trenger

 • de kjent at familien har fått hjelp med feil ting
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Når barn ikke har blitt spurt om det funker har:
 • de ikke fått si noe om det har blitt bedre, verre eller om noe har 
endret seg

 • de som ga hjelpen ikke visst om det har blitt bedre hjemme for 
barn

 • hjelpen ikke blitt forbedret underveis hvis de har trengt det
 • det blitt tilfeldig om barn har fått sagt ifra om hjelpen har 
funket

Når barn ikke har fått snakke alene har:
 • de ikke turt å si ærlig hva de tenker, fordi foreldrene eller andre 
har vært i rommet

 • det vært tungt å høre på foreldrene fortelle noe annet enn barn 
om hvordan det er hjemme

 • det ikke kjentes trygt å snakke foran hele familien
 • det ikke kjentes som at det handlet om dem
 • det vært kleint og ekkelt å sitte i et rom med foreldrene 
 • de vært redd for hva som kan skje etterpå hvis de forteller ting 
ærlig foran foreldrene

 • foreldrene blitt sure på barn etter møtene
 • de begynt å krangle mer med foreldrene etter møtene
 • de ønsket at de kunne snakke alene med de voksne som gir 
hjelp

 • de ikke villet møte de som gir hjelp fordi det ikke har vært trygt 
nok

Når barn har kjent at nytten av hjelpen ikke har vart
Noen barn har kjent at hjelpen fungerte bra i noen dager eller 
uker, men at det gikk tilbake til hvordan det var før etterpå. Barn 
har kjent at de voksne har stoppet med hjelpen for tidlig og ikke 
fulgt opp lenge nok. Da har det hjulpet en liten stund, men det 
har ikke endret noe i lengden.  

SITATER 

Det er jo litt urettferdig, du blir jo ikke hørt på. De er så opptatt 
av det, det føles ikke sånn. 

Det var tydeligvis bare jeg som ble problemet, det var sånn de 
fikk det til å høres ut, snakket aldri med meg og hva jeg synes

Fordi ble jo bare puttet med foreldrene mine,(...) Hva skulle 
man si da? Er ikke alltid trygt med alle i rommet.

Jeg fikk tilbud, men turte ikke å si nei jeg vil ut, de sa “er det 
greit at moren din er med eller vil du at hun skal gå ut”. Det 
var egentlig ikke mulig å si ja.

Det var veldig tungt for meg det at de skulle være der, dårlig 
forhold som vi hadde. At de satt der og liksom løy til de fra 
MST rett framfor meg, gjorde det enda mer vanskelig. Mest 
det som gjorde at jeg ikke klarte å fullføre det møtet.

Jeg kan ikke fortelle alt sammen med familien der for da vet 
de om det. Når familien ikke er der, kan jeg fortelle uten å 
være redd for at de kommer til å si noen ting om det og at de 
kommer til å si det til andre. 

Jeg synes det er dumt at de ikke tok meg og lillesøsteren 
min til sides, sånn de burde vite hva vi syntes osv. Men det 
skjedde aldri.

Følte at jeg hvis jeg hadde sagt noe feil så hadde jeg blitt slått 
av stefar, hadde blitt krangel, det var alltid min feil. Ingen 
trodde på meg.

Familiehjelpen hjalp kanskje i øyeblikket, men de løste 
ingenting.

Det var jo egentlig bra og jeg trodde det skulle fortsette sånn 
og vi snakka med de i et halvt år. Men nesten rett etter at vi 
sluttet å ha kontakt med de var det liksom det samme igjen. 
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Nyttig hjelp
Barna som har kjent at hjelpen har vært nyttig, har fått det 
bedre i livene sine. Barn har svart at det har vært nyttig fordi 
de har blitt spurt om hva de har trengt før hjelpen, de har blitt 
spurt underveis om det funker, og fordi de har fått være med å 
bestemme. 

Oppsummerte erfaringer

Barn som har blitt spurt før 
har blitt spurt:

 • om hva de har trengt 
 • om hva de synes burde blitt bedre bedre

da har det kjentes:
 • som at deres mening har vært viktig 
 • som at hjelpen har blitt mer riktig for barn

Barn som har blitt spurt underveis 
har blitt spurt:

 • om hjelpen har vært bra
 • hva som har skjedd hjemme siden sist
 • om det er noe de voksne kunne gjøre for at det skulle bli bedre
 • hvor ofte de ville bli spurt om det gikk bedre
 • flere ganger hvordan det har gått
 • i vanlig samtale med de voksne som har gitt hjelpen

da har det kjentes:
 • bra at de som gir hjelpen har visst hvordan det går, sånn at de 
kan hjelpe bedre 

 • som at de som ga hjelpen har brydd seg om dem
 • nyttig at de voksne har kommet med forslag til endringer etter 
å ha hørt med barn hva de synes

Barn som har fått være med å bestemme 
har vært med å bestemme: 

 • hva som skulle skje i veiledningen 
 • om de skulle snakke alene eller sammen med foreldre
 • hvilke regler de skulle ha hjemme

da har det kjentes:
 • som at det har handlet om dem 
 • som at de har hatt noe å si om sine egne liv
 • som at de har jobbet sammen med de som ga hjelpen
 • tryggere å få hjelp

S I TAT E R

Han spurte om hva jeg synes om hvordan det er hjemme og  
han spurte flere ganger.

De har spurt om det er bedre hjemme. Veldig greit når 
de spør for det er noen ting som fortsatt ikke funker. De i 
barnevernet spør veldig ofte om det er noe de kan gjøre. Det 
er bra synes jeg.

Det er jo fint at de sjekker og så prøver de å komme med 
forslag avhengig av hva jeg svarer.

Jeg følte det at min mening hadde noe å si. Jeg følte at nå 
kunne jeg endelig føle meg som en person.

Jeg følte meg tryggere hjemme fordi jeg fikk være med å 
bestemme litt hvordan det skulle være for meg hjemme. Da 
er det ikke sånn diktatur på en måte, det er ikke bare foreldre 
som bestemmer. 

Jeg bestemmer ikke alt. Men greit nok at stemmen min har 
noe å si. Det alene kan gjøre stor endring. Vi jobber som et 
lag.

Jeg var der noen ganger og kunne velge litt da. Jeg kunne 
velge om jeg hadde lyst til å være der alene eller med 
mamma.
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Voksne som gir 
familieveiledning
Voksne som kjennes trygge
Barna som har kjent at de voksne var trygge har sagt at de har 
møtt dem alene, at de har vært snille, at de har blitt litt kjent 
med dem, og at de har klart å stole på dem. Her er noen av 
forklaringene på hvordan de voksne har vært og hvorfor disse 
tingene har vært viktig for dem.

47% av barna har fått snakke alene med de voksne som 
har gitt hjelpen 
53% har ikke fått snakke alene med de voksne. Noen av 
dem har ikke visst hvem de som ga familieveiledning var

 
Oppsummerte erfaringer

Når barn har fått møte de voksne alene har: 
 • det kjentes tryggere å fortelle hva de har trengt og hvordan det 
går 

 • det kjentes som at de har blitt samarbeidet med fordi de 
voksne som ga hjelpen snakket med dem før foreldrene 

 • de klart å bli kjent med de voksne og blitt trygge på dem
 • det kjentes trygt at foreldrene ikke har vært der og hørt det de 
har sagt om dem

 • det kjentes som at de har kunnet være åpne og ærlige til de 
voksne 

 • barn fått velge selv om de vil snakke med foreldre eller søsken, 
eller helt alene

Noen har fått snakke med de som gir hjelpen på kafé, på en tur 
eller på kontoret deres. Når de har møttes utenfor hjemmet har 
barn vært tryggere på at foreldrene ikke har hørt det de har sagt, 
og har kunnet fortelle med ærlig.  

De voksne som har kjentes snille har:
 • sagt og vist at de har prøvd å hjelpe dem
 • smilt til dem
 • hatt snille øyne
 • hørt etter når barn pratet
 • spurt hvordan barn har hatt det i det siste 
 • husket ting barn har sagt før, eller forrige gang
 • prøvd å forstå hva barnet mener
 • spurt om det er noe de trenger

De voksne som har blitt litt kjent med barn har:
 • snakket om andre ting, som hvordan det går på skolen og hva de liker
 • spurte om hobbyene til barn og vist at de er interessert
 • vært mer interessert i barnet enn grunnene til at de er der
 • gjort ting sammen med barnet, som hekling, tegning eller leking 
 • fortalt litt om seg selv og hvorfor de jobber med det de jobber med 
 • fortalt om sine egne liv
 • spilt spill om følelser som har gjort det lettere å snakke om følelser

Det har vært viktig for barn at de har kjent den voksne. Da har 
det vært lettere å fortelle det viktigste som den voksne trengte å 
vite for at de skulle få det det bedre. Det har kjentes fint når de 
voksne har sagt at det viktigste er at de skal få det bedre. For 
barn har det vært lettere å åpne seg når de først har snakket om 
andre ting. Når barn har merket at de voksne har stolt på de har 
det vært lettere for barn og stole på dem. 

Barn har stolt på de voksne som har:
 • sagt at de er der for barn når de har trengt det 
 • gjort ting som de ikke har trengt å gjøre
 • sagt at de kan ringes etter jobb
 • vært ærlig om hva som kan skje fremover
 • vist at de holder det de lover
 • sagt at de ikke skal fortelle videre det barn har sagt uten å spørre
 • vært ærlig når det er noe ikke har visst
 • latt barn få velge hvem de ville snakke med
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S I TAT E R

Det de gjorde, som var fint, de snakket med meg alene før 
min far kom inn. Sånn vi planla hva som skulle skje og sånt. 
Det føltes mye tryggere da.

Jeg har snakket med dem alene og så kom søsteren min 
etterhvert. Jeg fikk velge om jeg ville ha med søsteren min. 
Det var beroligende at jeg fikk velge selv.

De hører veldig mye på ikke bare personlige ting, sånn 
bra ting sånn hvordan skole jeg går på og sånne ting. De 
fokuserte ikke bare på de dårlige tingene. De brydde seg mer 
om meg enn grunnene til at jeg var der. 

De virker greie hvis de smiler eller bare virker hyggelig.

Når hun selv gir tillit så får man tillit tilbake. Når hun viste at 
hun stolte på meg så var det lettere å stole på henne. Vi tok 
ikke alt med en gang, men litt etter litt og steg for steg.

Hun starta ikke rett på selve saken, hun brukte tid på å bli 
kjent med meg som person så hun kunne tilpasse for meg. 

Viktig å bli kjent fordi da er jeg liksom tryggere på henne. 
Hvis ikke hadde jeg ikke turt å sagt det jeg vil si til henne og 
da kunne jeg fått vondt i magen.

Det var det som fikk meg til å virkelig stole på henne. Hun var 
alltid sånn hvis du trenger meg (...) Det er ikke sånne ting hun 
trenger å gjøre. Det er sånn da ser du på en måte at de virkelig 
bryr seg. 

Voksne som ikke kjennes trygge
Barna som har kjent at de voksne ikke var trygge, har sagt at de 
ikke har stolt på de voksne, at de voksne har fortalt videre, at de 
ikke har blitt godt nok kjent med dem, og at de har kjent at de 
voksne ikke har tatt dem på alvor. Her kommer forklaringene på 
hvorfor det ikke har blitt trygt og hvordan det har kjentes. 

Oppsummerte erfaringer

Når barn ikke har hatt trygge voksne, har det kjentes:
 • skummelt fordi de voksne har hatt mye makt
 • som at de voksne ikke har brydd seg når de har prøvd å 
kontakte de voksne, men ikke fått svar

 • utrygt å fortelle hvordan de har det
 • skummelt når de har møttes i rom med helt hvite vegger
 • som at deres stemme og mening ikke har betydd noe

Barn har ikke stolt på de voksne fordi:
 • de voksne ikke har snakket ærlig om hva som skal skje
 • de har vært redde for at de voksne skal fortelle videre 
 • de har vært redde for å si noe “feil” som kunne føre til at de ble 
flyttet hjemmefra

 • de har følt at de voksne bare har latet som de har hørt på når 
de ikke har gjort noe med det de har fortalt

 • de har byttet voksne ofte, og det har kjentes som voksne 
forlater dem 

 • voksne ikke har holdt det de har lovet
 • det har blitt feil når de voksne har tolket hva barn har sagt, og 
brukt sine egne ord for å beskrive barnet til andre 

 • det har kjentes ut som om de voksne har skyldt på barnet for at 
ting er som de er

Når foreldre har fått vite det de har sagt, har barn:
 • kjent at det har blitt vanskeligere å fortelle ærlig 
 • kjent at det har blitt ubehagelig eller skummelt hjemme
 • blitt sinte eller lei seg og sluttet å stole på de voksne 
 • følt seg lurt av de voksne som skulle hjelpe
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Barn som ikke har blitt kjent med de voksne har:
 • ikke visst nok om hvem de voksne var og hva de kunne gjøre
 • kjent at det ikke har vært trygt når de voksne ikke har fortalt 
om seg selv, men forventet at barna skulle fortelle

 • kjent at det er umulig å fortelle viktige ting

Barn har kjent at de ikke har blitt tatt på alvor når de 
voksne har:

 • hørt mer på foreldre enn på barn
 • brukt vanskelige ord som barn ikke har forstått 
 • bestemt ting om livene deres uten å høre med dem - da har 
barn gitt opp at de kan få god hjelp

 • sagt at barn må fortsette å prøve selv om de har sagt ifra at 
hjelpen ikke funker

 • sagt at problemene til barn ikke er så viktig

S I TAT E R

Jeg følte meg ikke trygg på barnevernet, så jeg sa ikke 
hvordan det var hjemme. Har ikke sagt det til noen fordi det 
har ikke vært trygt.

Skummelt fordi alt ser så perfekt ut på kontoret der. Alt er 
sånn hvitt hvitt. 

Har ikke snakka på et år liksom. Jeg sender melding også 
svarer hun aldri, så hun backer ganske hardt off.

Føles som de tror at de vet hva som er best for meg 
uten å snakke med meg. Har nesten ikke visst noe om 
kontaktperson også skal de liksom klare å lage en plan ut fra 
hvordan jeg skal utvikle meg.

Blir som å snakke med dem å trå på eggeskall. Man vet ikke 
om det er altfor alvorlig og om de må ringe foreldrene mine.

Siden jeg ble flytta på så mye så var jeg veldig stille og sånn. 
Var redd for at hvis jeg sa noe var galt så ble jeg flytta på. Var 
alltid det som skjedde. Derfor sa jeg alltid at jeg har det bra 
hjemme.

For meg er tilliten mista helt. Det er det at jeg har hatt folk 
som har vært elendige på å være tilstede, eller sagt lite 
om seg og forventa at jeg skal fortelle så mye. Har hatt fire 
kontaktpersoner på 2 år. 

Jeg fikk vite at foreldre visste hva jeg snakket om når jeg ikke 
hadde fortalt det til de men til hun veilederen vi snakket med. 
Etterpå var det veldig ukomfortabelt for da hatet jeg jo henne. 
Ikke akkurat lov det hun gjorde, følte jeg mistet tillit.

Jeg var der ikke lenge nok til å tørre det. Det tar veldig lang tid 
før jeg tør å si sånn dype ting til folk. 

Jeg må plutselig droppe skolen fordi jeg må i bup eller 
barnevernet eller mst eller masse store ord som jeg ikke bryr 
meg om. De tror at de vet det beste for oss, men så er det ikke 
det beste for oss. De snakker så lite med oss. 
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Andre grunner kan påvirke
Noen av barna har fått til eller ikke fått til å fortelle det viktigste 
til de voksne av andre grunner enn hvordan de voksne har møtt 
dem. 

Oppsummerte erfaringer

Barna som har fått til å fortelle, har: 
 • tenkt at de kan stole på alle voksne 
 • tenkt at de voksne har erfaring med jobben sin og vet hva de 
driver med

 • kjent at det har vært lett å snakke om vanskelige ting 
uavhengig av hva den voksne gjorde 

 • kjent at de ikke har hatt noe valg 
 • bestemt seg for å fortelle selv om det ikke har kjentes trygt, så 
de kunne få det bedre

 • synes det har vært lettere å snakke med noen andre enn 
familien

Barn som ikke har fått til å fortelle, har:
 • mistet tilliten til voksne så mange ganger tidligere at det har 
vært umulig å stole på noen voksne

 • vært redde for hva som skulle skje med det de fortalte
 • ikke hatt lyst til å møte de voksne 
 • merket at det de har sagt har blitt skrevet ned eller filmet
 • det kjentes som at det de har sagt ikke har betydd noe uansett
 • fått det verre i livet når voksne har fortalt ting videre før

S I TAT E R

Alt fra smått til stort har alle andre bestemt for meg og jeg er 
lei av det. 

Jeg stolte ikke på noen lengre så gikk det for langt. Så jeg ble 
bare veldig opptatt av at jeg ikke orker å ha det sånn lengre. 
Ble mer opptatt av å få hjelp, enn å bli kjent med de voksne. 

Det er litt vanskelig å få trusten deres uansett hvor snille de er 
når det er sånn at alt blir skrevet ned liksom. Jeg vil jo ikke at 
det skal stå resten av livet.

Jeg stoler ikke på noen, uansett hvem så er det handlinga 
som forteller mer enn ord. De må bevise at jeg kan stole 
på de. De må vise at vi er på lik linje. Du kan ikke komme 
inn i rommet og si du skal ha respekt for meg. Respekt må 
fortjenes.
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BARN HAR 
EGNE 
RETTIG-
HETER
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Barns rettigheter
 
Barnekonvensjonen gir barn rettigheter i prosess. Dette er 
rettigheter som beskriver hvordan barn skal bli møtt i alle 
handlinger og avgjørelser som angår dem. Disse rettighetene må 
være sikret før barnets beste vurderes. 

Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen går foran annen 
lovgivning. Det betyr at hvis en lovbestemmelse som berører 
eller angår barn kan forstås på flere måter, skal man velge den 
løsningen som mest effektivt ivaretar barnets beste.  

Rundt i Norge forklarer studenter på utdanningene til arbeid i 
barnehage, skole, helse, barnevern og politi, at de lærer lite om 
barns prosessrettigheter og hvordan de skal brukes på deres 
fagfelt. Samtidig forklarer fagfolk at de heller ikke har lært mye 
om hvordan barnets rett til informasjon, retten til respekt for sitt 
privatliv og til å uttale seg fritt skal sikres i praksis - og at disse 
prosessrettighetene må sikres før barnets beste vurderes. 

Barns prosessrettigheter må sikres
Når ulike tjenester skal tilby eller følge opp familier som får 
veiledning, er barns prosessrettigheter viktige verktøy. De gjør 
det mulig å møte barn på en måte som sikrer at de kan fortelle 
det viktigste. På den måten kan tillit til voksne bevares, barns 
rettigheter sikres og hjelp bestemmes på en måte som er nyttig.

Barns prosessrettigheter skal ivaretas før, under og ved 
avslutning av veiledning. Nasjonale myndigheter og alle som 
jobber med barn har en plikt til å kjenne til og bidra til å sikre 
barns prosessrettigheter. 

Barnets rett til informasjon
(BK art. 12 ifm at barnet skal få uttale seg fritt) 
FNs barnekomité slår fast at barn har rett til å få den 
informasjonen som er nødvendig for å kunne uttale seg fritt. Når 
en familie skal få veiledning fra en tjeneste, er dette en handling 
som berører barnet og barnet skal derfor få informasjon om:

 • at det skal gis familieveiledning
 • hvorfor det gisfamilieveiledning
 • hva familieveiledning er og hva det går ut på
 • hva som skjer med informasjonen barn deler
 • hvilke beslutninger som skal tas og hvilke alternative løsninger 
som finnes

Informasjonen må gis på en forståelig måte, den må gjentas 
når det er behov for det og barnet må få informasjon underveis 
i familieveiledningen. Retten til informasjon er en forutsetning 
for at barnet skal kunne uttale seg fritt om handlinger eller 
avgjørelser som skal tas, og er derfor en viktig forutsetning for 
resten av prosessen. 

Barnets’ rett til å uttale seg fritt
(BK art. 12 og Grl. § 104) 
Barn har rett til å uttale seg fritt ved alle handlinger og 
avgjørelser som angår dem. Barnets rett til å uttale seg fritt er en 
selvstendig rettighet for barnet, og er ikke avhengig av foreldre 
eller omsorgspersons samtykke. Som utgangspunkt kan ikke 
barnets beste brukes som begrunnelse for at barn ikke blir hørt i 
ulike prosesser. 

Ordet “fritt” innebærer at voksne skal sørge for et miljø der 
barnet føler seg respektert og trygg når det skal uttale seg. For å 
gjøre det trygt skal barn så langt det er mulig få snakke med en 
voksen det er trygg på. Barnet må få uttale seg på et sted som 
kjennes trygt. Å uttale seg fritt innebærer også at barnet:

 • ikke utsettes for manipulasjon, påvirkning eller press
 • skal gi uttrykk for sin egne meninger, ikke andres
 • får nok og forståelig informasjon til å kunne uttale seg fritt
 • få uttale seg direkte til den som skal bestemme, alternativt må 
det sikres at barnets uttalelser kommer trygt og ærlig frem til 
beslutningstaker

 • har rett til å mene det det vil og si hva det ønsker. Dette skal inngå 
i vurderingen av hvilket tiltak som er til det beste for barnet

 • sine uttalelser skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder 
og utvikling
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Hvis barnets uttalelser ikke skal tillegges vekt, må det begrunnes 
og dokumenteres hvilke konsekvenser det kan ha for barnet 
å handle i strid med barnets uttalelser. Vurderingen av om 
handlingen eller avgjørelsen gir en så gunstig virkning for barnet 
at det klart veier opp for ulempene med å handle i strid med 
barnets synspunkter, må også begrunnes og dokumenteres. 

Barnets rett til respekt for sitt privatliv 
(BK art. 16, Grl. § 102, EMK artikkel 8)
Barnekonvensjonen, Grunnloven og EMK fastslår at ingen 
barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt 
privatliv. I praksis betyr dette at fagfolk ikke automatisk kan dele 
opplysninger fra eller om barnet innad i tjenesten, med andre 
tjenester, eller med foreldre eller omsorgsperson. 

Det må foreligge hjemmel i lov som tillater deling, og inngrepet 
i barnets privatliv må være nødvendig. Før informasjon eller 
opplysning om barnet deles med andre, skal barnet bli involvert 
i prosessen. Barn skal få vite hvilken informasjon eller hvilke 
opplysninger det er tenkt å dele med hvem og hvorfor. 

For at innblanding i barnets privatliv er nødvendig og lovlig, 
kreves det faglige grunner som tilsier at innblandingen er 
nødvendig, og det kreves rettslige grunner som gjør det lovlig for 
voksne å blande seg inn. Deling av informasjon eller opplysninger 
om barnet med andre er nødvendig når faglige grunner tilsier 
det, og lovlig når det finnes regler i loven som tillater deling av 
informasjonen og opplysningen. 

Barnet må få vite hva som kan skje med det barnet forteller, før 
en voksen begynner å snakke med et barn. Når fagfolk vurderer 
å dele opplysninger fra eller om barnet med andre, er dette i en 
handling eller avgjørelse som berører barnet. Derfor må voksne 
informere barnet om at det vurderes å dele opplysninger, og la 
barnet uttale seg fritt om dette før opplysningene deles. Det må 
også vurderes om det er til barnets beste å dele opplysningene.

Hvordan vurdere hva som er til barnets beste
(BK art. 3.1 og Grl. § 104) 
FNs barnekonvensjon og Grunnloven sier at barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser 
som gjelder barn. Familieveiledning er en slik handling. Barnets 
beste gjelder når handlinger “berører” ett eller flere barn, enten 
direkte eller indirekte. Ordet “berører” er et vidt begrep som 
omfatter mye. For eksempel gjelder også barnets beste når det 
settes inn tiltak hvor ikke barna er målet, men det likevel har 
en effekt på dem, herunder tiltak som settes inn hvis foreldre er 
årsaken til veiledningen.

Alle barn og familier er ulike og har ulike behov. For at 
familieveiledning skal være til barnets beste må det foretas 
en konkret og individuell vurdering av omstendighetene 
til hvert enkelt barn. Metoder for veiledning og hjelp uten 
at den er tilpasset hvert enkelt barn, sikrer ikke barnets 
menneskerettigheter etter FNs barnekonvensjon og Grunnloven.

For at familieveiledningen - slik den gis gjennom ulike tiltak 
og tjenester - skal være til barnets beste, må tjenestene sikre 
at barnet har fått tilstrekkelig og forståelig informasjon om 
veiledningen, at barnet fritt får gi uttrykk for sine meninger om 
veiledningen, og at barnets rett til respekt for privatliv ivaretas.

Det barnet mener om tiltaket eller veiledningen skal tillegges stor 
vekt og være utgangspunktet for avgjørelsen om hvilket tiltak som 
settes inn. Hvis ikke disse rettighetene er sikret, blir det vilkårlig 
om hjelpen er nyttig og til det beste for barnet i den konkrete 
situasjonen. 

Dette er barns rettigheter i prosess, som må være oppfylt før 
tjenesten kan avgjøre hva slags hjelp som vil være til barnets 
beste. 
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Andre rettigheter for barn i 
familieveiledning
Barnevernets tiltak skal være til barnets beste, § 1-3
Kapittel 3 i ny barnevernlov (bvl) omhandler hjelpetiltak som 
barneverntjenesten skal tilby og sette i verk for barn og foreldre. 
Kapittelet regulerer frivillige hjelpetiltak, frivillig plassering og 
tiltak som gis etter pålegg fra barneverns- og helsenemnda.

Frivillig hjelpetiltak etter ny bvl § 3-1 første ledd skal settes inn 
når barnet på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har 
“særlig behov” for hjelp. For å finne ut av om barnet har særlig 
behov må barnets behov vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 
Å vurdere om et barn har et særlig behov er en handling eller 
avgjørelse som berører barnet. Barnets beste skal derfor være et 
grunnleggende hensyn, og dermed må barns prosessrettigheter 
ivaretas når barneverntjenesten skal vurdere om vilkåret 
for hjelpetiltak er oppfylt. Dette innebærer at barnet må få 
informasjon om at det vurderes å sette inn tiltak, barnet må få 
uttale seg fritt om det og barnets rett til respekt for sitt privatliv 
må ivaretas. Barnets mening om å sette inn tiltak skal vektlegges. 

Hjelpetiltaket “skal være egnet” til å møte barnets og foreldrenes 
behov og bidra til positiv endring hos barnet eller familien. 
I utredning til ny barnevernlov fra 2016 fremkommer det at 
“hjelpetiltak” menes kunnskapsbaserte tiltak som barnevernet 
mener kan bidra til å bedre situasjonen. Hvis ikke barnet får 
informasjon, uttale seg fritt og sikres respekt for sitt privatliv vil 
det være vanskelig for barneverntjenesten å finne ut hva slags 
tiltak som vil være til det beste for barnet. Barnet mister også sin 
rett til å si sin mening om aktuelle tiltak. Det fremkommer av ny 
bvl. § 1-4 at barn som er i stand til å danne seg egne meninger 
har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet 
etter barnevernloven. Familieveiledning er et slikt forhold, og 
barnevernets tiltak skal være til barnets beste, jf. ny bvl § 1-3.

Pasienter og brukeres rett til medvirkning, pbrl § 3-1
I nasjonale retningslinjer, veiledere og lignende nevnes 
familieveiledning i mer eller mindre grad som anbefalte tiltak for 
barnevern og psykisk helsetjenester.

Henvisning til familieveiledning kan komme fra ulike tjenester. 
Ofte er det barneverntjenesten som henviser, men også 
helsesykepleiere og BUP m.fl. kan henvise. Foreldre selv kan også 
kontakte steder som gir familieveiledning. Når familieveiledning 
gis av helsepersonell vil pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) 
gjelde.

Etter pbrl § 3-1 første ledd har pasient eller bruker, som er 
barnet, rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og 
omsorgstjenester. Barnet har også rett til å medvirke “ved 
valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og 
undersøkelses- og behandlingsmetoder.” Dette tilsier at 
barnet må få informasjon om de forskjellige undersøkelses- og 
behandlingsmetodene og tjenesteformene før det settes inn en 
bestemt type behandling eller metode. Det fremkommer av siste 
setning i pbrl § 3-4 første ledd at “Barn som er i stand til å danne 
seg egne synspunkter, skal gis informasjon og høres. Det skal 
legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og 
modenhet.” 

Når det skal bestemmes om familieveiledning skal gis er det en 
handling eller avgjørelse som berører barn. Hvilken metode for 
veiledning som gis må avgjøres etter barnet har fått tilstrekkelig 
og forståelig informasjon om veiledningen, barnet må få uttrykke 
seg fritt om veiledningen, og barnets rett til respekt for sitt 
privatliv må være ivaretatt. Det barnet mener om metoden eller 
veiledningen som skal gis må tillegges stor vekt og veiledningen 
man setter inn skal være til barnets beste. 

Dersom veiledning til familien gis uten at barnet er informert og 
har fått uttale seg fritt om den, vil ikke barns rettigheter etter 
grunnloven og FNs barnekonvensjon være sikret. 
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MER OM 
«MÅ HJELPE
FOR OSS»
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Metode for innhenting 
Undersøkelsen «MÅ HJELPE FOR OSS» ble gjennomført 
i perioden september 2021 til februar 2022. I rapporten 
presenteres oppsummert kunnskap direkte fra 101 barn i alderen 
8-18 år. Gjennomsnittsalderen var 14,5 år. 

Samlingene var med barna alene eller sammen med andre 
barn, og ble gjennomført rundt i landet. Samlingene ble holdt 
på grupperom i biblioteker, møterom på hoteller, kafeer, lånte 
lokaler fra kommunen, og kontorene til Forandringsfabrikken 
i de ulike regionene. Undersøkerne forsøkte å finne lokale i 
nærmiljøet til barna, i et rom som kjentes trygt for barna.

Barna fikk informasjon om hvorfor undersøkelsen skulle 
gjennomføres, at det de sa ble behandlet anonymt, at de selv 
kunne velge hvor mye eller lite de ville si, og hva svarene deres 
skulle brukes til. De fikk også vite at de kunne trekke seg hvis de 
ønsket det. Basert på kunnskap fra barn, brukte undersøkerne tid 
i begynnelsen av undersøkelsene på å gjøre det trygt for barna å 
delta. Dette ble gjort ved at undersøkerne og barna ble litt kjent 
med hverandre, gjennom lek og prat.

Av hensyn til personvern og den enkelte deltaker, jobbet 
undersøkerne for å sikre at barnas historie eller familie ikke ble 
fokus da de ga svar. Fokus var på deres møte med systemene, 
og råd til disse. Det ble innhentet samtykke etter gjeldende 
regelverk.

Undersøkerne hadde en semistrukturert intervjuguide og 
metodeverktøy i møte med barna. Metodeverktøyene var 
knyttet til ulike deler av intervjuguiden. En-til-en-samtaler ble 
gjennomført som dybdeintervjuer uten bruk av metode. Det ble 
vurdert fra samling til samling om metodeverktøy skulle brukes. 
Undersøkerne var fleksible og gjorde til tider endringer på 
metodikken for å tilpasse hver enkelt gruppe og hvert enkelt barn 
som ble snakket med. Justeringene ble gjort uten å gå langt vekk 
fra utgangspunktet. 

Oppskrift på nytt system
Barna fikk tildelt en plakat, tegnesaker og klistremerker, og fikk 
i oppdrag å utforme en plakat med en oppskrift til Norge om 
hvordan familieveiledning må gjøres på en måte som kjennes 
trygg og nyttig for barn. 

Bra-dårlig-tegning 
Barna tegnet hva som var bra med familieveiledning og hva som 
ikke var så bra. De fikk utdelt tegnesaker med klistremerker og 
kunne velge om de ville tegne eller lage punkter for å forklare.

Bra-dårlig-bilde
Barna tok bilder for å vise hva som var bra med familieveiledning 
og hva som ikke var så bra. De brukte egen telefon for å ta bilde 
og utstyr som stoler, bord, tavler og andre ting i rommene de var 
i for å illustrere. Etter de hadde tatt bildene, samlet gruppen seg 
og barna viste og forklarte undersøkeren hva de ville fortelle med 
bildene. 

Kjennes-tegning
Barna fikk velge om de ville tegne eller skrive punkter for å 
forklare hvordan familieveiledning har kjentes for dem. Etter de 
hadde tegnet ferdig, presenterte og forklarte de tegningen eller 
punktene. 

Kjennes-bilde
Barna tok bilde av hvordan det kjentes når de fikk være med å 
bestemme, og hvordan det kjentes når de ikke fikk være med å 
bestemme. Etter de hadde tatt bidene forklarte barna bildene for 
undersøkerne. 

. 
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Oppsummering av kunnskapen
Materialet som ble hentet inn ble anonymisert fortløpende. Når 
alt var samlet inn, ble det anonymiserte materialet tematisk 
sortert inn i et fellesdokument. De svarene som gikk igjen 
fra mange barn, mange steder i landet, ble systematisert, og 
oppsummert som hovedfunn i rapporten.

Barnas egne forklaringer blir brukt i oppsummeringene av 
erfaringer og råd. Undersøkere som hentet inn kunnskapen 
systematisert svarene og telte opp hvor mange av barna som 
svarte det samme. Barnas egne forklaringer ble brukt til å 
oppsummere kunnskapen. Dette ble gjort uten tolkning fra 
voksne. Forandringsfabrikken har tatt et valg om å gjøre det på 
denne måten fordi tolkning ikke vil gjøre kunnskapen tydeligere 
enn det som kommer direkte fra barn. Ved å tolke kunnskapen 
risikerer man å miste det klare budskapet fra barn. 

Rekruttering av barn til 
undersøkelsen
Undersøkerne har tatt kontakt med ulike tjenester og spurt 
om hjelp til å invitere barn til undersøkelsen. Tjenestene har 
blitt spurt om de kan vise barna en invitasjonsfilm og annet 
informasjonsmateriale de har fått tilsendt, og om de kan spørre 
barna om de kan gi barnas kontaktinformasjon til undersøkerne 
så de kunne forklare mer. Undersøkerne har også sendt med et 
infoskriv og samtykkeskjema til omsorgspersoner. 

Forandringsfabrikken har vært i kontakt med tilsammen 39 
statlige tjenester/institusjoner som ikke har fått til å rekruttere 
barn til undersøkelsen. BUP, familievernkontorer, MST-team og 
statlige barneverninstitusjoner er blitt spurt.

Forandringsfabrikken har vært i kontakt med 62 tjenester 
innenfor barnevern og kommunale psykiske helsetjenester som 
ikke har fått til å rekruttere barn til undersøkelsen.

Barneverntjenester: Stavanger, Tysvær, Eigersund, Østensjø, 
Rana, Holmestrand, Øst-Agder, Bardu, Hustadvika, Nordstrand 
BUP: Harstad, Kringsjåtunet 
PH i kommunen: Familietjenesten Rana kommune, Sandnes 
ressurssenter for barn og familier

Blå Kors barnas stasjon har også bidratt med rekrutteringen 
av barn til undersøkelsen. Noen av barna i undersøkelsen ble 
rekruttert gjennom andre som har deltatt.

Erfaringer direkte fra 
undersøkerne
De fleste av tjenestene har vært positive til selve undersøkelsen, 
men har hatt utfordringer knyttet til å rekruttere barn. Tjenestene 
har hatt ulike grunner til hvorfor de ikke har fått dette til. Svar 
som har gått mest igjen er at veilederne ikke møter barna, og 
derfor ikke får snakket med dem. Noen tjenester har likevel 
virkelig forsøkt, og bedt oss om å ringe opp igjen, men ikke tatt 
telefonen når vi har ringt for å følge opp. Noen tjenester har sagt 
at det ikke har vært noe poeng i å snakke med barna i deres 
tjeneste fordi de ikke vet om familieveiledningen. Noen har sagt at 
de ikke har noen aktuelle barn. 

Fordi det var utfordrende å få med barn til denne undersøkelsen, 
besøkte vi flere videregående skoler, og elever derfra har deltatt. 

Vår viktigste erfaring fra denne undersøkelsen er hvordan 
absolutt alle barn som har deltatt, på ulike måter har delt klok 
og viktig kunnskap om hvordan familieveiledning må gjøres. Barn 
som har visst mye, barn som har visst lite, og barn som har visst 
ingenting, har alle vært med å gi viktige råd. Mange har sagt 
at undersøkelsen har kjentes viktig, og at det har vært en god 
opplevelse å få være med å gi råd. 

Vi håper nå at Norge tar i bruk denne kunnskapen.  
Vi håper også at alle som bestemmer over og arbeider med 
familieveiledning, samarbeider med barna når familier skal få 
hjelp hjemme. 
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Forandringsfabrikken 
Kunnskapssenter
Henter kunnskap direkte fra barn
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter jobber for å gjøre 
barnehager, skoler, hjelpetjenester og politi trygge og mer nyttige 
for de barna og ungdommene systemene er laget for. Idéen er 
at barn og unge har viktig kunnskap om disse systemene, og at 
politikere, fagfolk og studenter ofte mangler denne kunnskapen.

Det siste tiåret har Forandringsfabrikken systematisk hentet 
inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever 
møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og 
rettssystem. Dette oppsummeres til kunnskap direkte fra barn, 
uten analyser eller kommentarer fra voksne.

I 2017 ble Forandringsfabrikken Kunnskapssenter åpnet av 
statsministeren. Så langt vi vet, er dette det første og hittil eneste 
kunnskapssenteret i Europa som systematisk og i stort antall 
møter, henter inn og oppsummerer erfaringer og råd direkte fra 
barn og unge.  

Temaene for undersøkelsene velges ut fra noe mange barn synes 
er viktig, viktige nasjonale diskusjoner som går eller spørsmål og 
utfordringer Forandringsfabrikken får fra nasjonale myndigheter. 
På denne måten samles kunnskap som Norge mangler og 
trenger. 

Forandringsmetodikk 
For å hente inn og systematisere erfaringer og råd brukes en 
deltakende og praksisrettet metodikk. Forandringsmetodikken er 
utviklet i tett samarbeid med barn og unge. Den tar på dypt alvor 
at barn har rett til å si sin mening, på måter som oppleves trygge 
for dem. Metodikken består av prosessbeskrivelser og verktøy 
som bidrar til at mange ulike barn og unge kan delta. Metodikken 
bygger tett på aksjonsforskningsmetodikken Participatory 

Learning and Action (PLA). Ved bruk av denne metodikken henter 
Forandringsfabrikken inn kunnskap i et omfang som vi tror ikke 
vil vært mulig i konvensjonell forskning. 

Erfaringene og rådene hentes oftest inn på samlinger rundt 
om i landet. Samlingene organiseres med vekt på å sikre at 
de oppleves tryggest mulig for de barna som deltar. De voksne 
tilrettelegger og er trent til å møte barn og unge med åpenhet og 
menneskevarme. Dette bygger på hovedfunn fra barn om hvordan 
voksne må være, for at de skal kunne fortelle ærlig.

Kunnskapen presenteres
Kunnskapen fra barn presenters i rapporter, filmer, bilder 
og podcaster. Deltakere i undersøkelsene inviteres med i 
formidlings- eller fagutviklingsarbeid, som proffer. Proffene 
presenterer kunnskap direkte fra barn - for politikere, nasjonale 
myndigheter, fagfolk og studenter.
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Publikasjoner fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenternår vi
får vite
kan det

bli 
tryggere

FORANDRINGSFABRIKKEN


